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• Svensk utrikeshandel avtog kraftigt i april. Jämfört med 

samma månad förra året minskade varuexporten med 17 

procent och varuimporten med 23 procent.

• Färre bolag försätts i konkurs i Stockholms län. Till och 

med den 27 maj inleddes 214 konkurser i länet, jämfört med 

321 konkurser i april som helhet. 

• Sedan årsskiftet har antalet arbetslösa i Stockholms län 

ökat med 22 000 till 99 000 arbetslösa. Arbetslösheten 

beräknas därmed till 8,3 procent. Det är en ökning med 1,9 

procentenheter.

• Förtroendet för regeringen och ett antal myndigheter 

sjönk under sista veckan i maj. Förtroendetappet är störst 

för regeringen, som minskar med 11 procentenheter.

Sammanfattning



Total varuimport, total varuexport samt handelsnetto i miljoner 

kronor, per månad, Sverige

TOLKNING

Export står för 47 procent av Sveriges BNP (Svensk Exportkredit), vilket

gör utrikeshandeln särskilt viktig för svensk ekonomi. Under det första

kvartalet i år klarade sig svensk export förhållandevis väl, då varuexporten

ökade med 2 procent i löpande priser jämfört med det första kvartalet 2019,

samtidigt som varuimporten minskade med 2 procent. Under årets

inledning har handelsnettot därmed förblivit positivt. I april avtog dock

utrikeshandeln kraftigt, då varuexporten minskade med 17 procent i

löpande priser jämfört med samma månad förra året och varuimporten

minskade med 23 procent. Enligt Business Sweden är optimismen låg

bland exportföretagen, 65 procent av bolagen upplever måttligt eller kraftigt

minskad försäljning till följd av coronapandemin, och mer än hälften

förväntar sig att situationen är avsevärt försämrad om fyra veckor.

Makroekonomi

◼ Efter det historiska raset i april steg Konjunkturinstitutets barometerindikator

något i maj, från 60,0 till 64,1. Bortsett från månaden innan är det den lägsta

nivån som någonsin uppmätts (index 100 motsvarar ett historiskt genomsnitt).

◼ Sveriges BNP var i stort sett oförändrat under det första kvartalet i år, med en

kalenderkorrigerad ökning på 0,4 procent jämfört med samma kvartal förra året

(SCB). Privat och offentlig konsumtion samt investeringar minskade, medan

nettoexporten ökade.

◼ EU-kommissionen har presenterat ett återhämtningspaket värt 750 miljarder

euro, varav 500 miljarder distribueras som bidrag och 250 miljarder som lån.

◼ I april uppgick statens budgetunderskott till 39 miljarder kronor. Underskottet är

en följd av stora utbetalningar av stöd för korttidsarbete och minskade

skatteintäkter (Ekonomistyrningsverket).

Statliga åtgärder

◼ Regeringen avser att tillsätta en kommission om regeringens hantering av

coronapandemin innan sommaren (1 juni).

◼ Regeringen föreslår en ny smittskyddspeng till riskgrupper som måste stanna

hemma för att inte smittas av coronaviruset, men som inte kan jobba hemifrån.

Satsningen beräknas kosta mellan 5-6 miljarder kronor (27 maj).

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB-indikatorer med ekonomisk korttidsstatistik publiceras den 5 juni.

• Riksgäldskontoret redovisar den svenska statsskulden för maj den 5 juni.

• Konjunkturinstitutet publicerar nästa uppdatering om konjunkturläget den 17 juni.

Samhällsekonomi

Källa: SCB
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Antalet ansökningar om stöd för korttidsarbete ökar i allt lägre takt. På en vecka

mellan den 26 maj–2 juni inkom 1 000 nya ansökningar till Tillväxtverket, jämfört

med 2 700 mellan den 21–28 april. Antalet anställda som omfattas av stödet ökar,

även om takten har avtagit något under den andra halvan av maj. Stödet är dock

fortfarande väldigt eftertraktat, vilket tyder på att många företag i Stockholms län

fortsatt befinner sig i kris. Per den 2 juni erhåller 24 procent av alla länets företag

stöd, och 19 procent av alla anställda i länet är eller har varit permitterade.

Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län – Viss ljusning för handeln

Nyregistrerade aktiebolag per månad och år, Stockholms län 

Antal inkomna ansökningar om stöd för korttidsarbete (permittering) 

samt antal anställda som permitterats, Stockholms län, 21 april–2 juni

Den 1 januari sänktes aktiekapitalkravet från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Det kan,

under de inledande månaderna av 2020, ha bidragit till att fler aktiebolag startades i

länet jämfört med tidigare år. Under maj månad minskar dock antalet nyregistrerade

aktiebolag.

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• Tillväxtverket publicerar statistik om besöksnäringen i april den 4 juni.

• SCB publicerar statistik om näringslivets produktion i april den 4 juni.

TOLKNING

• Färre företag försätts i konkurs i Stockholms län. I maj (till och med den 27 maj)

inleddes 214 konkurser i länet, jämfört med 289 under samma månad förra året

(Tillväxtanalys). I april var antalet konkurser 321, jämfört med 253 året innan.

• Handeln är den bransch som sysselsätter flest personer i Stockholms län, 166 000.

Den 11–13 maj rapporterade 64 procent av bolagen inom handeln (nationellt) att de

sett en minskad omsättning under de senaste två veckorna och enligt 32 procent

fanns risk för att verksamheten behöver avvecklas. Den 25–27 maj var motsvarande

andelar 56 respektive 26 procent (Konjunkturinstitutet).

• Scania planerar för omfattande minskningar i personalstyrkan. Bolaget beräknar att

man i nuläget har en övertalighet på 1 000 personer vid huvudkontoret i Södertälje.

TOLKNING
Källa: Bolagsverket

Källa: Tillväxtverket
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Antalet arbetslösa har ökat med 22 000 personer i Stockholms län sedan början

av året, till 99 000 personer. Den totala arbetslösheten i länet uppgår nu till 8,3

procent, vilket motsvarar en ökning med 1,9 procentenheter. Arbetslösheten har

ökat även i övriga län, men inte i lika hög takt. I Stockholms län har

arbetslösheten stigit i högre utsträckning för män än för kvinnor, vilket medfört att

den könsskillnad som fanns i början av året nu näst intill är borta. Motsvarande

mönster finns inte i övriga riket.

Antal varslade personer i Stockholms län och övriga län, 

januari–maj

Andel arbetslösa vecka 1–22 uppdelat på kön, Stockholms län och 

övriga län

I Stockholms län varslades 23 600 personer om uppsägning i mars. Det är

den högsta månadssiffra som Arbetsförmedlingen någonsin uppmätt. Därefter

har varseltalen sjunkit. I april varslades ungefär hälften så många och under

maj fortsatte antalet att minska. Varselnivåerna är dock fortfarande högre än

normalt. Under mars skedde 56 procent av varslen i Sverige i Stockholms län.

Denna andel har sedan mars sjunkit och var i maj 43 procent.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras på 

veckobasis.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel som uppger att de känner oro till följd av coronasmittan, 

Stockholms län (21 mars–24 maj)
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Andel som uppger ganska eller mycket stort förtroende för myndigheter 

och institutioner, hela Sverige (21 mars–27 maj)

Boende i Stockholms län oroar sig i lika hög utsträckning som boende i

övriga län i Sverige för konsekvenserna av coronasmittan för sig själv, sin

familj och sin försörjning. I länet är det dock en högre andel som uppger att

de oroar sig för sjukvårdens kapacitet jämfört med övriga län.

Andelen (hela Sverige) som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för

regeringen och flera myndigheter sjönk under den senaste veckan. Förtroendetappet

inleddes i slutet på april och stannade av något under början på maj, men fortsätter nu

nedåt igen för flera aktörer. Som mest sjönk förtroendet för regeringen – med 11

procentenheter. Förtroendet för Folkhälsomyndigheten är fortsatt relativt högt, men sjönk

med 8 procentenheter den senaste veckan.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Kantar Sifo delar varje vecka insikter om svenskarnas attityder till olika 

coronarelaterde frågor.

• Konjunkturinstitutet uppdaterar mikroindex med dataunderlag varannan vecka.

• SCB uppdaterar statistik om antal dödsfall för Stockholms län varje vecka.

Stabilitet och trygghet

TOLKNING

TOLKNING 

Källa: Kantar Sifo,

Bearbetning av Ramboll

Källa: Kantar Sifo
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Länsstyrelsen i Stockholms län

Information riktad till företagare

Information till företagare på landsbygden

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Region Stockholm

Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands Väsby

Upplands-Bro

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

• Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit

• En statlig kreditgaranti för lån till företagen

• En statlig kreditgaranti för lån till flygföretagen

• Tillfälligt sänkta socialavgifter

• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

• Utökad avsättning till periodiseringsfond

• Anstånd med skatteinbetalningar

• Staten tar över sjuklöneansvar

• Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader

• Stöd till kultur och idrott

• Stöd till medier

• Förstärkt arbetslöshetsersättning för fler

• Satsningar inom utbildningsområdet

• Stärkta förutsättningar att möta en ökande arbetslöshet

• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

• Tillfälligt slopad karensdag

• Ökad kompetensutveckling för varslade och permitterade

• Stärkta möjligheter för kommuner att erbjuda sommarjobb

• Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

• Möjlighet till undantag från amorteringskrav

• Riksbanken utökar tillgångsköpen

• Stöd till kulturinstitutioner

• Ökat stöd till medier

• Stöd till kollektivtrafiken

• Stöd till äldreomsorgen

• Utökat krispaket till kommunsektorn

Statliga åtgärder Kommunala åtgärder

Bilaga – Länkar till åtgärder
Andra åtgärder i Stockholms län

Veckorapport Stockholms län
Ekonomi, Näringsliv, Arbetsmarknad, Trygghet 

och Stabilitet

Tas fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms 

län i samarbete mellan Ramboll och Länsstyrelsen.

Kontaktinformation

Gunhild Graseman - Länsstyrelsen i Stockholms län 

Avdelningen för hållbar tillväxt

gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fsamhalle%2Flansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19%2Finformation-riktad-till-foretagare.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225052793&sdata=RWcUzBIJEi7mFbctk5BbeUtHOj%2BVIHVBYQbW5q8DCKk%3D&reserved=0
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fsamhalle%2Flansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19%2Fstod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225062788&sdata=o6F0veSRr4hF6Z3aAnm0Qb7LknyezXindHa%2BeD3sFVw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sll.se%2Fverksamhet%2FRegional-utveckling%2Fsa-arbetar-vi-med-regional-utveckling%2Fstod-till-foretagare-i-samband-med-coronaviruset%2F&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225072784&sdata=98XIET3hHYEbCI7MNBcdeAHkpy9bTpisTYnu34Uk4WY%3D&reserved=0
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2020-03-25-botkyrka-kommun-presenterar-insatser-for-att-stotta-lokala-foretag-och-foreningar-som-drabbas-av-coronakrisen.html
https://www.danderyd.se/nyheter/nyheter-angaende-coronaviruset/atgarder-for-att-stodja-foretagare/
https://www.ekero.se/Gemensamt/Nyhetslista/Ekero-kommuns-atgarder-for-att-stodja-det-lokala-naringslivet/?newslistid=3&fbclid=IwAR1eXWbwTeyqgCxRMWN9Dadf8-Cs-mCvGqzcstpD97SzxVJUrPT-XiuSLhE
https://www.haninge.se/aktuellt/sa-har-jobbar-vi-for-att-stotta-vara-foretagare-i-haninge/
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/pressmeddelanden/2020/huddinge-kommun-agerar-for-det/?fbclid=IwAR11KH3Kh6E_HiVIaPokC9egHOoJ_FsUTMtbXvqRUnVTf4mo6ko8xhZJ0oA
https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/stodpakettilljarfallasforetagbeslutat.5.27f60f99170f3bb6ab72a84a.html
https://www.lidingo.se/toppmeny/naringslivarbete/aktuellt/nyheterforforetagare/stadenstottardetlokalanaringslivet.5.1faeb133170a87e09242a0d.html
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/nyheter/2020/03/nacka-kommun-underlattar-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2020-03/norrtalje-kommuns-stodpaket-till-lokalt-naringsliv/
https://www.nykvarn.se/naringslivocharbete/nyheternaringslivocharbete/stodpakettillforetagochforeningar.5.3f7e1e56170f3d917b78105f.html
https://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Foretagsstod-och-radgivning/Kommunens-stodpaket-till-foretag-med-anledning-av-Coronaviruset.html
https://www.salem.se/special/nyheter/insatser-till-stod-for-foretagarna-i-salem/
https://via.tt.se/pressmeddelande/sigtuna-kommun-utokar-stodet-till-naringslivet?publisherId=3235411&releaseId=3273029
https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-kommun--politik/atgarder-for-att-stotta-sollentunas-foretagare/
https://www.solna.se/om-solna-stad/trygghet-och-sakerhet/beredskap/25-mars-aktuellt-om-det-nya-coronaviruset
https://start.stockholm/aktuellt/lattnader-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-27-sundbybergs-stad-underlattar-for-naringsidkare.html
https://www.sodertalje.se/nyheter/stod-till-sodertalje-kommuns-lokala-naringsliv/
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-upphandling/foretag-och-upphandling/2020-03-27-atgardspaket-for-att-stotta-tyresos-foretagare.html
https://www.taby.se/nyheter/2020/mars/stod-till-naringslivet-i-taby-kommun/
http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/projekt/information-om-coronaviruset/for-foretagare.html
https://www.upplands-bro.se/nyheter-2020/2020-03-18-sa-stottar-kommunen-lokala-foretag-i-coronakrisen.html
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/arkiv/visas-pa-startsidan/nyhetsarkiv-startsida/2020-03-20-atgarder-for-att-starka-vaxholms-foretag.html
https://www.varmdo.se/foretagare.4.68df382816c14dc759537a20.html
http://www.osteraker.se/naringsliv/arkiv/nyhetsarkiv2020naringsliv/osterakertarframstodpakettilldetlokalanaringslivetmedanledningavcoronavirusetcovid19.5.9dea3d1170a150d2a95d3e.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/almi-far-3-miljarder-i-kapitaltillskott-for-att-oka-utlaningen-till-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/statliga-kreditgarantier-till-flygforetag-och-utokad-kreditgarantiram-for-exportkreditnamnden-for-att-dampa-effekterna-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/en-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott-till-foljd-av-coronavirusets-effekter/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/stod-till-medierna-med-anledning-av-coronavirusets-spridning/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forstarkt-arbetsloshetsersattning-for-fler/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/satsningar-inom-utbildningsomradet/#hogskoloranchor
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